
இல. 236236236236.] (எ�டாவ� பாரா�மற� - �தலாவ� ��ட�ெதாட�) 
பாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைகபாரா�ம�ற� 
�ட அறி�ைக        2018 சனவாி 24, �தகிழைம பி.ப. 1.00 மணி$%      

ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�:ச�கமளி�ேதா�: ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய,ெகௗரவ க� ஜய
ாிய, சபாநாயக� ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�,ெகௗரவ ெச�வ� அைட�கலநாத�, %($களி பிரதி� தவிசாள�   ெகௗரவெகௗரவெகௗரவெகௗரவ    ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க,ேஜா� அமர��க, *+,லா��ைற அபிவி.�தி ம+,� கிறி/தவ சமய அ0வ1க2 அைம3ச� ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர,ெகௗரவ மஹி�த அமர�ர, கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச� ம+,� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ (கலாநிதி) சர" அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர" அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர" அ#$கம,ெகௗரவ (கலாநிதி) சர" அ#$கம, விேசட பணி;ெபா,;�$க�$கான அைம3ச� ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க,ெகௗரவ கய�த க�ணாதில�க, காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச.� அரசா9க$ க�சி �த+ேகாலாசா<� ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�,ெகௗரவ அகில விரா& காாியவச�, க1வி அைம3ச� ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல,ெகௗரவ ல'ம� கிாிஎ�ல, உய� க1வி ம+,� ெந>?சாைலக2 அைம3ச.� பாரா�மற3 சைப �த1வ.� ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக,ெகௗரவ தயா கமேக, ஆர�ப$ ைக�ெதாழி1 அைம3ச� ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா,ெகௗரவ நிம� சிறிபால த சி�வா, ேபா$%வர�� ம+,� சிவி1 விமான3 ேசைவக2 அைம3ச� ெகௗரவ ஏ. -. .சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. -. .சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. -. .சி� பிேரமஜய�த,ெகௗரவ ஏ. -. .சி� பிேரமஜய�த, வி?ஞான, ெதாழி1B�ப ம+,� ஆராC3சி அைம3ச� ெகௗரவ ைபஸ0 #1தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 #1தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 #1தபா,ெகௗரவ ைபஸ0 #1தபா, மாகாண சைபக2 ம+,� உ2Dரா�சி அைம3ச� ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா5பா,ெகௗரவ அ2ர பிாியத0ஷன யா5பா, அன��த �காைம��வ அைம3ச� ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க,ெகௗரவ பா6டளி ச�பிக ரணவ�க, மாநகர ம+,� ேம1 மாகாண அபிவி.�தி அைம3ச� ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க,ெகௗரவ மஹி�த சமரசி�க, �ைற�க9க2 ம+,� க;ப+,ைற அ0வ1க2 அைம3ச� ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ டபி89. :. ேஜ. ெசெனவிர"ன, ெதாழி1, ெதாழி+ச9க உறEக2 ம+,� ச;பிரக�வ அபிவி.�தி அைம3ச�  ெகௗரவ ல'ம� யா5பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல'ம� யா5பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல'ம� யா5பா அேபவ0தன,ெகௗரவ ல'ம� யா5பா அேபவ0தன, அரச ெதாழி1 �ய+சிக2 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ ாீ. <. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. <. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. <. ஏ�கநாய�க,ெகௗரவ ாீ. <. ஏ�கநாய�க, காணி இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக,ெகௗரவ பியேசன கமேக, ச�ட�� ஒ(9%� ம+,� ெத அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச� 



                            ( 2 )  M. No. 236 ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச,ெகௗரவ ஏ. -. பிேரமதாச, ைக�ெதாழி1 ம+,� வாணிப அ0வ1க2 இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ �.எ1. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ �.எ1. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ �.எ1. இராதாகி�>ண�,ெகௗரவ �.எ1. இராதாகி�>ண�, க1வி இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ .ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ .ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ .ஜீவ ேசனசி�க,ெகௗரவ .ஜீவ ேசனசி�க, ச�வேதச வ��தக இராஜா9க அைம3ச� ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர"ன,ெகௗரவ ல'ம� ெசெனவிர"ன, வி?ஞான, ெதாழி1B�ப ம+,� ஆராC3சி இராஜா9க அைம3ச�  ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன,ெகௗரவ லஸ�த அலகியவ�ன, நிதி ம+,� ெவ%சன ஊடக பிரதி அைம3ச� ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�,ெகௗரவ ைபஸா� காசி�, *காதார�, ேபாசைண ம+,� *ேதச ம.��வ பிரதி அைம3ச� ெகௗரவ (தி�மதி) .ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) .ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) .ேமதா ஜீ. ஜயேசன,ெகௗரவ (தி�மதி) .ேமதா ஜீ. ஜயேசன, வ0வாதார அபிவி.�தி ம+,� வன சீவராசிக2 பிரதி அைம3ச� ெகௗரவ க�ணார"ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார"ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார"ன பரணவிதான,ெகௗரவ க�ணார"ன பரணவிதான, திறக2 அபிவி.�தி ம+,� ெதாழி+பயி+சி பிரதி அைம3ச� ெகௗரவ .ச�த ?@சிநிலேம,ெகௗரவ .ச�த ?@சிநிலேம,ெகௗரவ .ச�த ?@சிநிலேம,ெகௗரவ .ச�த ?@சிநிலேம, ெபா� நி�வாக ம+,� �காைம��வ பிரதி அைம3ச� ெகௗரவ அஜி" பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி" பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி" பி. ெபேரரா,ெகௗரவ அஜி" பி. ெபேரரா, மிவ0 ம+,� ��;பி$க�த$க ச$தி பிரதி அைம3ச�   ெகௗரவ மஹி�த யா5பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி�த யா5பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி�த யா5பா அேபவ0தனெகௗரவ மஹி�த யா5பா அேபவ0தன   ெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ"�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ"�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ"�வலெகௗரவ ேஜ.சீ. அலவ"�வல   ெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�கெகௗரவ ரவி க�ணாநாய�க   ெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Bமாரசிறிெகௗரவ ேஜ.எ�. ஆன�த Bமாரசிறி   ெகௗரவ க��திர� ேகா:1வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா:1வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா:1வர�ெகௗரவ க��திர� ேகா:1வர�   ெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீரெகௗரவ ச�திரசிறி கஜதீர   ெகௗரவ உதய பிரபா" க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா" க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா" க�ம�பிலெகௗரவ உதய பிரபா" க�ம�பில   ெகௗரவ நிஹா� கல5ப"திெகௗரவ நிஹா� கல5ப"திெகௗரவ நிஹா� கல5ப"திெகௗரவ நிஹா� கல5ப"தி   ெகௗரவ திேன> Bணவ0தனெகௗரவ திேன> Bணவ0தனெகௗரவ திேன> Bணவ0தனெகௗரவ திேன> Bணவ0தன   ெகௗரவ ப��ல Bணவ0தனெகௗரவ ப��ல Bணவ0தனெகௗரவ ப��ல Bணவ0தனெகௗரவ ப��ல Bணவ0தன   ெகௗரவ எ6வ6 Bணேசகரெகௗரவ எ6வ6 Bணேசகரெகௗரவ எ6வ6 Bணேசகரெகௗரவ எ6வ6 Bணேசகர   ெகௗரவ எ1. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ1. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ1. எ�. ச�திரேசனெகௗரவ எ1. எ�. ச�திரேசன   ெகௗரவ பிய�கர ஜயர"னெகௗரவ பிய�கர ஜயர"னெகௗரவ பிய�கர ஜயர"னெகௗரவ பிய�கர ஜயர"ன   ெகௗரவ (டா�ட0) கவி�த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி�த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி�த ேஹஷா� ஜயவ0தனெகௗரவ (டா�ட0) கவி�த ேஹஷா� ஜயவ0தன   ெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜாெகௗரவ மயி�வாகன� திலகராஜா   ெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வாெகௗரவ பிய� நிசா�த த சி�வா   ெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத0ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத0ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத0ஷன த சி�வாெகௗரவ ெமாஹா� பிாியத0ஷன த சி�வா   ெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�கெகௗரவ அ2ர திசாநாய�க   ெகௗரவ இ. சா81 நி0மலநாத�ெகௗரவ இ. சா81 நி0மலநாத�ெகௗரவ இ. சா81 நி0மலநாத�ெகௗரவ இ. சா81 நி0மலநாத�   ெகௗரவ ?"திக ப"திறணெகௗரவ ?"திக ப"திறணெகௗரவ ?"திக ப"திறணெகௗரவ ?"திக ப"திறண   ெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸெகௗரவ ேக.ேக. பியதாஸ   



                            ( 3 )  M. No. 236 ெகௗரவ .ஜி" ச@ஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி" ச@ஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி" ச@ஜய ெபேரராெகௗரவ .ஜி" ச@ஜய ெபேரரா   ெகௗரவ #ஹ�ம� இ5ராஹி� #ஹ�ம� ம�
0ெகௗரவ #ஹ�ம� இ5ராஹி� #ஹ�ம� ம�
0ெகௗரவ #ஹ�ம� இ5ராஹி� #ஹ�ம� ம�
0ெகௗரவ #ஹ�ம� இ5ராஹி� #ஹ�ம� ம�
0   ெகௗரவ ெசயி6 அD ஸாஹி0 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அD ஸாஹி0 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அD ஸாஹி0 ெமௗலானாெகௗரவ ெசயி6 அD ஸாஹி0 ெமௗலானா   ெகௗரவ இ�ரா� மEF5ெகௗரவ இ�ரா� மEF5ெகௗரவ இ�ரா� மEF5ெகௗரவ இ�ரா� மEF5   ெகௗரவ அஜி" மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி" மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி" மா�ன5ெப�மெகௗரவ அஜி" மா�ன5ெப�ம   ெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ. மாரசி�கெகௗரவ (ேபராசிாிய0) ஆ. மாரசி�க   ெகௗரவ சீனி"த�பி ேயாேக1வர�ெகௗரவ சீனி"த�பி ேயாேக1வர�ெகௗரவ சீனி"த�பி ேயாேக1வர�ெகௗரவ சீனி"த�பி ேயாேக1வர�   ெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��கெகௗரவ பிரச�ன ரண��க   ெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ரெகௗரவ பிரச�ன ரண�ர   ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�ெகௗரவ இஷா� ரஹுமா�   ெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேகெகௗரவ காமினி ெலா�Bேக   ெகௗரவ ஜானக வ�B�?ரெகௗரவ ஜானக வ�B�?ரெகௗரவ ஜானக வ�B�?ரெகௗரவ ஜானக வ�B�?ர   ெகௗரவ லHம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லHம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லHம� ஆன�த விேஜமா�னெகௗரவ லHம� ஆன�த விேஜமா�ன   ெகௗரவ �I5 விேஜேசகரெகௗரவ �I5 விேஜேசகரெகௗரவ �I5 விேஜேசகரெகௗரவ �I5 விேஜேசகர   ெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேகெகௗரவ ேஹஷா� விதானேக   ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�ெகௗரவ சி. சிறீதர�   ெகௗரவ ஞான#"� Kேநச�ெகௗரவ ஞான#"� Kேநச�ெகௗரவ ஞான#"� Kேநச�ெகௗரவ ஞான#"� Kேநச�   ெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ரெகௗரவ ஜய�த சமர�ர   ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த�,ெகௗரவ ராஜவேராதய� ச�ப�த�, பாரா�மற எதி�$க�சி� தைலவ� ெகௗரவ #"� சிவD�க�ெகௗரவ #"� சிவD�க�ெகௗரவ #"� சிவD�க�ெகௗரவ #"� சிவD�க�   ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர>ெகௗரவ வ-ேவ� .ேர>   ெகௗரவ விேஜபால ெஹ6-ஆரLசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6-ஆரLசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6-ஆரLசிெகௗரவ விேஜபால ெஹ6-ஆரLசி      தி.. த�மிக தசநாய$க, பாரா�மற3 ெசயலாள� நாயக�   தி.. நீ1 இ�தவல, பணியா�ெடா%தி; பிரதானிI� பிரதி; பாரா�மற3 ெசயலாள� நாயக��   தி.மதி %ஷானி ேராஹனதீர, உதவி3 ெசயலாள� நாயக�  தி.. L$கிாி ேக. ஜயதிலக, உதவி3 ெசயலாள� நாயக�   ஒ"திைவ5பி� பிரகார� பாராNம�ற� O-ய�. சபாநாயக0 தைலைம தா�கினா0.ஒ"திைவ5பி� பிரகார� பாராNம�ற� O-ய�. சபாநாயக0 தைலைம தா�கினா0.ஒ"திைவ5பி� பிரகார� பாராNம�ற� O-ய�. சபாநாயக0 தைலைம தா�கினா0.ஒ"திைவ5பி� பிரகார� பாராNம�ற� O-ய�. சபாநாயக0 தைலைம தா�கினா0.        1111....    ப"திர�க8ப"திர�க8ப"திர�க8ப"திர�க8    சம05பண�சம05பண�சம05பண�சம05பண�: : : : (1) சபாநாயக�, இல9ைக3 சனநாயக3 ேசாச6ச$ %Lயரசி அரசியலைம;பி 154(6) ஆ�  உ,;�ைரயி பிரகார�─         
 (i) 2014 ஆ� நிதி ஆPL+கான கண$காCவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி XV ம+,� XVI ஆ� ப%திகைளI�;  
 (ii) 2015 ஆ� நிதி ஆPL+கான கண$காCவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி IV ம+,�  XXV ஆ� ப%திையI� ஐSதாவ� ெதா%தியி I ஆ� ப%திையI� ஆறாவ� ெதா%தியி XIII ம+,� XIV ஆ� ப%திகைளI�;  ம+,� 



                            ( 4 )  M. No. 236  (iii) 2016 ஆ� நிதி ஆPL+கான கண$காCவாள� தைலைம அதிபதியி அறி$ைகயி �தலாவ� ெதா%தியி IV ம+,� V ஆ� ப%திகைளI� சம�;பி�தா�. ேம+பL அறி$ைகக2 சபா<ட"திDட5படசபா<ட"திDட5படசபா<ட"திDட5படசபா<ட"திDட5பட ேவP>ெமனE� அ3சிட;பட ேவP>ெமனE� க�டைளயாயி+,. 
(2) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�, 2015 ஆ� ஆP>$கான நி.வாக��$கான பாரா�மற ஆைணயாள� (ஒ���/ம) அ0வலக�தி வ.டாSத அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைகைய உ2ளக நி.வாக� ம+,� அரச �காைம��வ� ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(3) *+,லா��ைற அபிவி.�தி ம+,� கிறி/தவ சமய அ0வ1க2 அைம3ச�,    
 (i) 2015 ஆ� ஆP>$கான *+,லா அபிவி.�தி நிதிய�தி வ.டாSத அறி$ைக; ம+,�  
 (ii) 2015 ஆ� ஆP>$கான இல9ைக *+,லா அபிவி.�தி அதிகார சைபயி வ.டாSத அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைகக2 ச�வேதச ெதாட��க2 ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(4) உய� க1வி ம+,� ெந>?சாைலக2 அைம3ச�, 2016 ஆ� ஆP>$கான உய� க1வி ம+,� ெந>?சாைலக2 அைம3சி வ.டாSத ெசயலா+,ைக அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைக க1வி ம+,� மனித வள அபிவி.�தி  ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(5) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�,    
 (i) 2015 ஆ� ஆP>$கான ைக�ெதாழி1 ெதாழி1B�ப நி,வன�தி வ.டாSத அறி$ைக; 
 (ii) 2015 ஆ� ஆP>$கான ேதசிய வி?ஞான, ெதாழி1B�ப ஆைண$%(வி ஆPடறி$ைக; ம+,� 
 (iii) 2015 ஆ� ஆP>$கான இல9ைக$ க�டைளக2 நி,வன�தி வ.டாSத அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைகக2 க1வி ம+,� மனித வள அபிவி.�தி ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன;  பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(6) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�, 2016 ஆ� ஆP>$கான க�பஹா மாவ�ட3 ெசயலக�தி ெசயலா+,ைக ம+,� கண$%க2 .அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைக உ2ளக நி.வாக� ம+,� அரச �காைம��வ� ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(7) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�,  2015 மா�3 31 ஆ� திகதி �LவைடSத ஆP>$கான ல9கா ேலல� (தனியா�) 6மிட�L நிதி அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைக உ+ப�திக�� ேசைவக�� ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.  



                            ( 5 )  M. No. 236  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(8)  காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�,   2015 ஆ� ஆP>$கான இல9ைக ேதசிய நீாிய1வாW உயிாின3 ெசCைக அபிவி.�தி அதிகாரசைபயி வ.டாSத அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைக வ0வாதார அபிவி.�தி ம+,� *+றாட1 ம+,� இய+ைக வள9க2 ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(9) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�, 2015 ஆ� ஆP>$கான வைரய,$க;ப�ட %.ணாக1 ெப.Sேதா�ட பயி�3ெசCைகக2 க�பனியி வ.டாSத அறி$ைகைய3 சம�;பி�� அTவறி$ைக ெபா.ளாதார அபிவி.�தி  ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.   பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 
(10) காணி ம+,� பாரா�மற ம,சீரைம;� அைம3ச�, 2014 ஆ� ஆP>$கான இல9ைக அ3சக நி,வக�தி ஆP> அறி$ைகைய3 சம�;பி��  அTவறி$ைக க1வி ம+,� மனித வள அபிவி.�தி ப+றிய �ைறசா� ேம+பா�ைவ$ %(வி+% ஆ+,;ப>�த;பட ேவP>ெமன; பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�.  2.2.2.2.    மP�க8மP�க8மP�க8மP�க8    : : : :         
 (i) தி/ஸமஹாராம, 0க/ெகாட, இல. 197 இ1 வதிI� தி.. ஏ.ேக.பி. மஹிSதவின� 2017.11.13 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�;   
 (ii)  மா�தைற, நாவிமன ெத+%, ஹு9கெகாட, “சமனல பியஸ” எ<� �கவாியி1 வதிI� தி.. ஆதி�ய பPடாரவின� 2017.11.06 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (iii) மா�தைற, ேகா�ைட, யாைன$ கா1 ேநாC� த>;�; பிாிவி1 பணி�ாிI� தி.. L.எ3. %ணவ�தனவின� 2017.09.27 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (iv) ஹ$மன, ெதனகம, ெதனகம ேம+%, “ச��ர” எ<� �கவாியி1 வதிI� தி.. ேஜ.ஜீ. %ணபாலவின� 2017.11.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (v) கா6, மா�பி�Lய, ஜய மாவ�ைதயி1 வதிI� தி.. ேக.எ�.ஜி.ாீ.ஆ�. ைவ�தியர�னவின� 2017.10.02 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (vi) தி$ெவ1ல, ெசL/ Zதியி1 வதிI� தி.. எ�.எ�.எ�. இசாபின� 

2017.11.25 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�;   
 (vii)  பி�டெப�தர, ெதனேஹன, “லஹி.” எ<� �கவாியி1 வதிI� தி.. பி.வி. சSதிரசிாியின� 2017.11.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (viii) இ;பாக�வ, ப$மீெகா1ல, இல. 413/2 இ1 வதிI� தி.. பி.ேஜ. திசாநாய$கவின� 2017.10.19 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
 (ix)  ெவ6கம, சமரZர Zதி, இல. 5/8 இ1 வதிI� தி.மதி ப�மினி நSதசிாியின� 2017.11.15 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�;  (x)  பா�$க, ேவரகல, ேட1 எ/ேட�, இல. 142/7/43 ஏ யி1 வதிI� தி.. எ/.பி. அமரதாசவின� 2017.11.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�;   
 (xi)   ெதனியாய, ப�ட�ர, இல. 49 இ1 வதிI� தி.. சர� Zரவ�தன திசாநாய$கவின� 2017.10.23 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
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  (xii) அ%ர/ஸ, மார�ப, க1ேஹன, பாடசாைல Zதியி1 வதிI� தி.. ட;ளி\.Z. தி�� சமீரவின� 2017.10.09 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI�; 
  (xiii) மா�தைற, ெத1கட Zதி, இல. 45/1 இ1 வதிI� தி.மதி ைவ.]. மா$கிர�Lன� 2017.11.14 ஆ� திகதியிட;ப�ட ம<ைவI� 

  ெகௗரவ ��திக ப�திறண சம�;பி�தா�. 25அ ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய+ க�டைள$கைமய ேம+பL ம<$க2 ெபா� ம<$க2 %(E$% ஆ+,;ப>�த;ப�டன.     3. 3. 3. 3. பாராNம�ற அம0Q (இலபாராNம�ற அம0Q (இலபாராNம�ற அம0Q (இலபாராNம�ற அம0Q (இல.1.1.1.1)))): : : : பாரா�மற3 சைப �த1வ� சம�;பி�த பிேரரைண,— 7 ஆ� இல$க பாரா�மற நிைலயிய1 க�டைளயி ஏ+பா>களினா0� 2016.03.08 ஆ� திகதி பாரா�மற�தினா1 ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட பிேரரைணகளினா0� தைடெபறாம1, 2018 ெப;ரவாி மாத� 19 ஆ� திகதி, தி9க�கிழைம சைப அம�E தினமாக இ.$%மாக. அ��ட, அைறய தின� சைப அம�E ேநர� �.ப. 10.00 மணி �த1 பி.ப. 12.30 மணி வைரI� ம+,� பி.ப. 1.30 மணி �த1 பி.ப. 6.30 மணிவைர இ.$%மாக. பி.ப. 6.30 மணி$% சபாநாயக� பாரா�மற�ைத வினாவிறி ஒ�திைவ;பாராக. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�.  4. 4. 4. 4. பாராNம�ற அம0QபாராNம�ற அம0QபாராNம�ற அம0QபாராNம�ற அம0Q    (இல(இல(இல(இல.2.2.2.2)))): : : : பாரா�மற3 சைப �த1வ� சம�;பி�த பிேரரைண,— இ;பாரா�மற� இ, அத அம�E கைலI� ேபா� 2018 ெப;ரவாி மாத� 19 ஆ� திகதி, தி9க�கிழைம �.ப. 10.00 மணி வைர ஒ�திைவ$க;ப>மாக. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�.  5. 5. 5. 5. கடRெறாழி� (ெவளிநா6TகடRெறாழி� (ெவளிநா6TகடRெறாழி� (ெவளிநா6TகடRெறாழி� (ெவளிநா6T    மீ�பி-மீ�பி-மீ�பி-மீ�பி-    வ8ள�கைளவ8ள�கைளவ8ள�கைளவ8ள�கைள    ஒU�BபT"த�)ஒU�BபT"த�)ஒU�BபT"த�)ஒU�BபT"த�)    (தி�"தL)(தி�"தL)(தி�"தL)(தி�"தL)    ச6டVல�ச6டVல�ச6டVல�ச6டVல�     : இரPடா� மதி;]�>$கான க�டைள வாசி$க;ப�ட�. “ச�ட5ல� இ;ெபா(� இரPடாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப,மாக” என கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� பிேராி�தா�.  (பி.ப. 2.34 மணி$% %($களி பிரதி� தவிசாள� தைலைம தா9கினா�.) “ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா9%வாராக” என ெகௗரவ bதர, ெகௗரவ சா2/ நி�மலநாத அ<வதி$க பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. (பி.ப. 3.46 மணி$% ெகளரவ எ�வ� %ணேசகர தைலைம தா9கினா�.) பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. ச�ட5ல� அத+கிண9க இரPடா� மதி;]> ெசCய;ப�ட�.  “ச�ட5ல� �(; பாரா�மற$ %(வி பாிசீலைன$% விட;ப>மாக” என கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� பிேராி�தா�.  பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. உடேன பாரா�மற� %(வாக மாறிய�. (%(நிைலயி1) சபாநாயக�  தைலைம தா9கினா�. 



                            ( 7 )  M. No. 236 1 ெதாட$க� 3 வைரயான வாசக9க2 ஏ+,$ெகா2ள;ப�டன. 4 ஆ� வாசக�: 2 ஆ� ப$க�தி1 14 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“வ2ள� அ1ல� ேவ, ெபா.2 அ1ல� ைகவிட;ப�ட ஏேத<�”;  தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 2 ஆ� ப$க�தி1 12 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அ�தைகய க�டைளைய அவ� இ3ச�ட�தி 21 ஆ� பிாிவி (1) ஆ� உ�பிாிவி ஏ+பா>க�$கைமய”;  தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 5 ஆ� வாசக�: 4 ஆ� ப$க�தி1 3 �த1 5 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“திகீW ைக;ப+ற;ப�> த>��ைவ$க;ப>� ேபாெத1லா�; அ��”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி1 9 �த1 11 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“ெசாSத$கார�, வாடைக$கம���ந� அ1ல� அதி02ள ஆ2 எவேர<மி.;பி அவ.$%”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி1 22 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“ைக;ப+ற;ப�> த>��ைவ$”;   



                            ( 8 )  M. No. 236 தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 4 ஆ� ப$க�தி1 30 �த1 32 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“இ3ச�ட�தி கீW ைக;ப+ற;ப�> த>��ைவ$க;பL அTெவளிநா�> மீபிL வ2ள�தி தைலவ�, ெசாSத$கார�”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 5 ஆ� ப$க�தி1 1 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“வாடைக$கம���ந� அ1ல� அ<மதி;ப�திர� ைவ�தி.;பவ� எவேர<மி.;பி அவ�,”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 6 ஆ� வாசக�: 5 ஆ� ப$க�தி1 20 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“கம���ந� அ1ல� அதி02ள எவேர<மா2 அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 5 ஆ� ப$க�தி1 31, 32 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“ெமா,$% அ1ல� அ�தைகய %+ற;பண� ம+,� மறிய+றPடைன ஆகிய இரP>$%� ஒTெவா.வ.� ஆளாத0� ேவP>�: 
 ஆயி, எTவாறாயி<�, அ�தைகய வ2ள�தி தைலவ�, ெசாSத$கார�, வாடைக$கம���ந� அ1ல� அதி02ள எவேர<மா2  அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2 இ;பிாிவிகீW �த+றடைவயாக� தவெறாைற; �ாிIமிட��, அ�தைகய ஒTேவாரா��, விடய�தி dWநிைலகைள$ க.�தி+ெகாP> நீதிவாெனா.வாினா1 %+ற�தீ�;பளி$க;ப>வத ேம1, ஓராPைட வி?சாதெவா. கால��$கான மறிய+றPடைன$% அ1ல� இத+கான அ�டவைண I இ நிைர I இ02ள ேநெரா�த 



                            ( 9 )  M. No. 236 பதிவி1 %றி��ைர$க;ப�ட மீபிL வ2ள�தி நீள�தின� அL;பைடயி1 இத+கான அ�டவைண I இ நிைர II இ1 %றி��ைர$க;ப�ட ெதாைககைள வி?சாத %+ற;பணெமா,$%  ஆளாத1 ேவP>�.”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 6 ஆ� வாசக�: 6 ஆ� ப$க�தி1 12 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“எவேர<மா2 அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2 ஒTெவா.வ.� இ3ச�ட�தி”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 6 ஆ� ப$க�தி1 22 ஆ�, 23 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“%+ற;பணெமா,$% அ1ல� அ�தைகய %+ற;பண� ம+,� மறிய+றPடைன ஆகிய இரP>$%� ஒTெவா.வ.� ஆளாத0� ேவP>�:   ஆயி, எTவாறாயி<�, அ�தைகய வ2ள�தி தைலவ�, ெசாSத$கார�, வாடைக$கம���ந� அ1ல� அதி02ள எவேர<மா2  அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2 இ;பிாிவிகீW �த+றடைவயாக� தவெறாைற; �ாிIமிட��, அ�தைகய ஒTேவாரா��, விடய�தி dWநிைலகைள$ க.�தி+ெகாP> நீதிவாெனா.வாினா1 %+ற�தீ�;பளி$க;ப>வத ேம1, ஓராPைட வி?சாதெவா. கால��$கான மறிய+றPடைன$% அ1ல� இத+கான அ�டவைண II இ நிைர I இ02ள ேநெரா�த பதிவி1 %றி��ைர$க;ப�ட மீபிL வ2ள�தி நீள�தின� அL;பைடயி1 இத+கான அ�டவைண II இ நிைர II இ1 %றி��ைர$க;ப�ட ெதாைககைள வி?சாத %+ற;பணெமா,$%  ஆளாத1 ேவP>�.”;     தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 7 ஆ� ப$க�தி1 30 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அ�தைகய வ2ள�தி02ள எவேர<மா2 அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2”;   



                            ( 10 )  M. No. 236 தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 7 ஆ� ப$க�தி1 13 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி02ள எவேர<மா2 அ1ல� அ�தைகய வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 7 ஆ� ப$க�தி1 27 ஆ�, 28 ஆ� வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அதைன; �ாிவதி1 அ1ல� ஆய�த?ெசCவதி1 ஏேத<� ெசயைல3 ெசCகிறவ.மான”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 8 ஆ� ப$க�தி1 13 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“சSேதகி$க;ப�ட அ1ல� %+ற?சா�ட;ப�ட”;  தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 8 ஆ� ப$க�தி1 17 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“பிாிEக2 15, 15அ ம+,� 15ஈ”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 8 ஆ� ப$க�தி1 26 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“எவேர<மா2 அ1ல� வ2ள�தி1 இ.S�2ளவெரன3 சSேதகி$க;ப�ட எவேர<மா2, ஒ. தவறான� தா� அறியாம1”;    தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 7ஆ� 8 ஆ� வாசக9க2 ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 9 ஆ� வாசக� 



                            ( 11 )  M. No. 236 10 ஆ� ப$க�தி1 1 �த1 10 வைரயான வாிகைள ( இரP>��பட)  நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 

 தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 10 �த1 12 வைரயான வாசக9க2 ஏ+,$ெகா2ள;ப�டன. 13 ஆ� வாசக� 13 ஆ� ப$க�தி1 8 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அ�தைகய தவைற இண$%த1 ேதாதானதாக”;   

“�த�ைம� ச	ட வாக�தி� 17அ ம��� 17ஆ எ��� �திய பிாி�கைள உ	����த . 
9. �தைம3 ச�டவா$க�தி 17 ஆ� பிாிைவ உடன>��; பிவ.� �திய பிாிE இ�தா1 உ��%�த;ப>வ�ட, இ� அ3ச�டவா$க�தி 17அ ம+,� 1 7ஆ எ<� பிாிEகளாக; பய<,த0� ேவP>�:-  
 “எ லா� தவ�க#�பி$யாைணயி�றி ைக�ெச(ய�தகனவாக�� பிைணயி வி*பட�பாலனவ லாதனவாக�� இ,�த . 

17அ. இ3ச�ட�தி 21 ஆ� பிாிவி 
(1) ஆ� உ�பிாிவி ஏ+பா>க�$கைமய இ3ச�ட�தி கீW �ாிய;ப�ட எ1லா� தவ,க��, 1979 ஆ� ஆPL 15 ஆ� இல$க, %+றவிய1 நடவL$ைக�ைற3 ச�ட$ேகாைவ3 ச�ட�தி க.��$%�பட, பிLயாைணயிறி$ ைக� ெசCய�த$கனவாகE� பிைணயி1 வி>பட+பாலனவ1லாதனவாகE� இ.�த1 ேவP>�. 

 

(22 ஆ� அ�தியாயமான) ��ற� ெசய கைள� த*�த� க	டைள� ச	ட�தி� ஏ��ைடைம 
17ஆ. ( 22 ஆ� அ�தியாயமான)  %+ற3 ெசய1கைள� த>�த+ க�டைள3ச�ட�தி ஏ+பா>க2, இ3ச�ட�தி கீழான தவெறா,$% �ன� %+ற�தீ�;பளி$க;ப�ட எவேர<மாைள அைடயாள9 காPபத+%� அ� ெதாட�பாகE� ஏ+றமா+ற9க�ட ஏ+�ைடயனவாத1 ேவP>�. ” .  
 



                            ( 12 )  M. No. 236 தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 13 ஆ� ப$க�தி1 11 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“அவாிமீ� பண�ெதாைகெயா, ஏ விதி$க;பட”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 13 ஆ� ப$க�தி1 23 �த1 25 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“திகீW விதி$க;பட$�Lய�மான %ைறSதப�ச� தPட�தி ஐSதிெலா,$%$ %ைறயாத பண�ெதாைகெயாைற அTவாளி மீ� விதி�த1 ேவP>�. ேம0�, வ2ள�, மீ அ1ல� ேவ, ெபா.ளி மதி;பிட;ப�ட ெப,மதியி ��>ெமா�த�ைத வி?சாத பண�ெதாைகெயா,� வ2ள�ைத� த>��ைவ;பதி0� அத க;ப+ெறா%தியினைர� தி.;பிய<;�வதி0� உற;ப�ட ெசலEெதாைகக�� இ;பிாிவி கீழான தீ���ைவ�த6 பாகமாக3  ெச0�த;ப>த1 ேவP>ெமப�ட, எSத மீபிL வ2ள�, மீ அ1ல� ேவ, ெபா.2 ெதாட�பிலான த>;�$க�டைளெய�E� நீதிவானினா1 ஆ$க;ப�L.$கவி1ைலேயா அ�தைகய மீபிL வ2ள�ைத, மீைன அ1ல� ேவ, ெபா.ைள வி>தைல ெசCI�பL பணி;பாள� தைலைமயதிபதி க�டைளயி>த0� ேவP>�.”.   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 13 ஆ� ப$க�தி1 29 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“தவைற இண$%வத+ெகதிராக$ கா�>வத+%�”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 14 ஆ� ப$க�தி1 7 ஆ� வாிைய நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“வி+ %றி��ைர$க;ப�ட பண�ெதாைகெயாைற அTவாளிமீ� விதி$கலா�”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 14 ஆ� ப$க�தி1 8 �த1 13 வைரயான வாிகைள (இரP>��பட) நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 



                            ( 13 )  M. No. 236 
 

“(5) இ;பிாிவி (2) ஆ� உ�பிாிவி+ %றி��ைர$க;ப�ட பண�ெதாைகெயாைற; பணி;பாள� தைலைமயதிபதி எவேர<மாளிமீ� விதி$%மிட��, அ�தைகய விதி;பனE ப+றிய விபர9கைள3 *�L$கா�L அ�தைகய ஆ�$% விதி��ைர$க;ப�ட பLவ�தி1 அறிவி�தெலா, ேச�;பி$க;ப>வதைன அவ� ெசCவி�த1 ேவP>�.”;   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 14 ெதாட$க� 20 வைரயான வாசக9க2 ஏ+,$ெகா2ள;ப�டன. 21 ஆ� வாசக� 20 ஆ� ப$க�தி1 19 �த1 21 வைரயான வாிகைள நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— 
 

“எப�, ஒ. வ2ள�தி1 எவேர<� ஆ2 அ1ல� ஆ�க2 இ1லாத அTவ2ைதI� உ2ளட$%�;”;   
“அதிகாரமளி$க;ப�ட அ0வல�”, எப� கட+ெறாழி1 ம+,� நீ�வாW உயிாின வள9க2 ச�ட�திகீW நியமி$க;ப�ட கட+ெறாழி1 பாிேசாதக� எற பதவிவாிைச$%$ %ைறயாத பதவிவாிைசயி02ள எவேர<� அ0வ�, சி+ற0வல� எற பதவிவாிைச$%$ %ைறயாத பதவிவாிைசயி02ள கட+பைடயி எவேர<� உ,;பி�, சா�சP> எற பதவிவாிைச$%$ %ைறயாத பதவிவாிைசயி02ள வாபைடயி எவேர<� உ,;பின�, சா�சP> எற பதவிவாிைச$%$ %ைறயாத பதவிவாிைசயி02ள  எவேர<� ெபா6* அ0வல�, கைரேயார$ காவ1 திைண$கள�தி கிரமமான ேசைவைய3 ேச�Sத எவேர<மா2 ம+,� ெபயாினா1 அ1ல� பதவியினா1 அைம3சாினா1 எ(�தி1 அ�தைகயவராக; ெபய� %றி�� நியமி$க;ப�ட ேவெறவேர<மா2 எ, ெபா.ளா%�;”.   தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. வாசக� தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 22 ஆ� வாசக� ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. �தலா� அ�டவைண 24 ஆ� ப$க�தி1 அ�டவைண I ஐ நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,—     



                            ( 14 )  M. No. 236 அ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைண    I     

(பிாிE 15)               அ�டவைண I  தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ப%தியாக இ.$க ேவP>ெமன க�டைளயிட;ப�ட�. தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 25 ஆ� ப$க�தி1 அ�டவைண II ஐ நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— அ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைண    II                (பிாிE 15அ)                         அ�டவைண II  தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ப%தியாக இ.$க ேவP>ெமன க�டைளயிட;ப�ட�. 

நிைரநிைரநிைரநிைர I  நிைரநிைரநிைரநிைர  II  ��ற�பண���ற�பண���ற�பண���ற�பண� (�பா�பா�பா�பா மி�ய�மி�ய�மி�ய�மி�ய�) ஆ��லஆ��லஆ��லஆ��ல நீ��பர��க�நீ��பர��க�நீ��பர��க�நீ��பர��க� 

15 � �ைறவாக 6 

15 � ேம�பட�� 24 � �ைறவாக�� 20 

24 � ேம�பட�� 45 � �ைறவாக�� 100 

45 � ேம�பட�� 75 � �ைறவாக�� 150 

75 � ேம�பட 175 நி,வாக ாீதியிலான த1ட� ஏ��ைடயத ல 

மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி� வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி� நீள�நீள�நீள�நீள� 

நிைரநிைரநிைரநிைர I  நிைரநிைரநிைரநிைர  II  ��ற�பண���ற�பண���ற�பண���ற�பண� (�பா�பா�பா�பா மி�ய�மி�ய�மி�ய�மி�ய�) ஆ��லஆ��லஆ��லஆ��ல நீ��பர��க�நீ��பர��க�நீ��பர��க�நீ��பர��க� 

15 � �ைறவாக 4 

15 � ேம�பட�� 24 � �ைறவாக�� 15 

24 � ேம�பட�� 45 � �ைறவாக�� 75 

45 � ேம�பட�� 75 � �ைறவாக�� 120 

75 � ேம�பட 150 நி,வாக ாீதியிலான த1ட� ஏ��ைடயத ல 

மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி� வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி� நீள�நீள�நீள�நீள� 



                            ( 15 )  M. No. 236 தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 25 ஆ� ப$க�தி1 அ�டவைண III ஐ நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— அ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைண    III                 (பிாிE 15ஆ)             அ�டவைண III  தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ப%தியாக இ.$க ேவP>ெமன க�டைளயிட;ப�ட�. தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 26 ஆ� ப$க�தி1 அ�டவைண IV ஐ நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— அ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைண    IV                 (பிாிE 15இ) 
           

நிைரநிைரநிைரநிைர I  நிைரநிைரநிைரநிைர  II  ��ற�பண���ற�பண���ற�பண���ற�பண� (�பா�பா�பா�பா மி�ய�மி�ய�மி�ய�மி�ய�) �ெபா�ெபா�ெபா�ெபா வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி�� 

15 � �ைறவாக 10 

15 � ேம�பட�� 24 � �ைறவாக�� 30 

24 � ேம�பட�� 45 � �ைறவாக�� 120 

45 � ேம�பட�� 75 � �ைறவாக�� 180 

75 � ேம�பட 220 நி,வாக ாீதியிலான த1ட� ெதாடக ��ற2பண�தி�  1/5 

மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி� வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி� நீள�நீள�நீள�நீள� 

நிைரநிைரநிைரநிைர I  நிைரநிைரநிைரநிைர  II  ��ற�பண���ற�பண���ற�பண���ற�பண� (�பா�பா�பா�பா மி�ய�மி�ய�மி�ய�மி�ய�) �ெபா�ெபா�ெபா�ெபா வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி�� 

15 � �ைறவாக 5 

15 � ேம�பட�� 24 � �ைறவாக�� 20 

24 � ேம�பட�� 45 � �ைறவாக�� 80 

45 � ேம�பட�� 75 � �ைறவாக�� 130 

75 � ேம�பட 160 நி,வாக ாீதியிலான த1ட� ெதாடக ��ற2பண�தி�  1/5 

மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி� வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி� நீள�நீள�நீள�நீள� 



                            ( 16 )  M. No. 236 அ�டவைண IV தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ப%தியாக இ.$க ேவP>ெமன க�டைளயிட;ப�ட�. தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. 26 ஆ� ப$க�தி1 அ�டவைண V  ஐ நீ$கிவி�> அத+%; பதிலாக  பிவ.வதைன இ>மா,  கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� ஒ. தி.�த�ைத; பிேராி�தா�,— அ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைணஅ6டவைண    V                 (பிாிE 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அ�டவைண V  தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ப%தியாக இ.$க ேவP>ெமன க�டைளயிட;ப�ட�. தி.�த� ஏ+,$ெகா2ள;ப>மாக எ<� பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. அ�டவைணக2 தி.�த;ப�டவா, ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$கேவP>ெமற பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. ச6டமா�Bவாசக#� ச6ட5ெபய�� ச6டமா�Bவாசக#� ச6ட5ெபய�� ச6டமா�Bவாசக#� ச6ட5ெபய�� ச6டமா�Bவாசக#� ச6ட5ெபய��     ச�டமா$%வாசக�� ச�ட;ெபய.� ச�ட5ல�தி ஒ. ப%தியாக இ.$க ேவP>ெம, பிேரரைண %(வி+% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. ச�ட5ல� தி.�த9க�ட அறி$ைகயிட;ப�ட�. “தி.�த;ப�டவாறான ச�ட5ல� இ;ெபா(� 5றாவ� �ைறயாக மதி;பிட; ெப,மாக”  என கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� பிேராி�தா�. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. அத+கைமய3 ச�ட5ல� தி.�த;ப�டவா, 5றாவ� �ைறயாக மதி;பிட;ெப+,  நிைறேவ+ற;ப�ட�.  6666....    ஒ"திைவ5?ஒ"திைவ5?ஒ"திைவ5?ஒ"திைவ5? (“ஆயிர�ஆயிர�ஆயிர�ஆயிர� பால�க8பால�க8பால�க8பால�க8 தி6ட�தி6ட�தி6ட�தி6ட�” இ�இ�இ�இ� கீWகீWகீWகீW வட�Bவட�Bவட�Bவட�B மாகாண"தி�மாகாண"தி�மாகாண"தி�மாகாண"தி� அைம�க5பT�அைம�க5பT�அைம�க5பT�அைம�க5பT� பால�க8பால�க8பால�க8பால�க8): “இ; பாரா�மற� இ;ேபா� ஒ�திைவ$க;ப>மாக என கட+ெறாழி1 ம+,� நீரக வள5ல அபிவி.�தி அைம3ச.� மகாவ6 அபிவி.�தி இராஜா9க அைம3ச.மானவ� பிேராி�தா�.        

நிைரநிைரநிைரநிைர    IIII  நிைரநிைரநிைரநிைர  IIIIIIII  மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�மீ�ற�களி�    வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�வ�ள�தி�    நீள�நீள�நீள�நீள� ��ற�பண���ற�பண���ற�பண���ற�பண�    ((((�பா�பா�பா�பா    மி�ய�மி�ய�மி�ய�மி�ய�)))) �ெபா�ெபா�ெபா�ெபா    வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி��வலய�தி�� 

15 � �ைறவாக 100,000 

15 � ேம�பட�� 24 � �ைறவாக�� 200,000 

24 � ேம�பட�� 45 � �ைறவாக�� 500,000 

45 � ேம�பட�� 75 � �ைறவாக�� 1,500,000 

75 � ேம�பட 7,500,000 



                            ( 17 )  M. No. 236 பிேரரைண எ>�திய�ப;ெப+, விவாதி$க;ப�ட�. பிேரரைண சைப$% விட;ப�> ஏ+,$ெகா2ள;ப�ட�. பி.ப. 4.52 மணி$%, இைறய தின சைப�தீ�மான�தி+% ஏ+ப, 2018 ெப;�.வாி மாத� 19 ஆ� திகதி தி9க�கிழைம �.ப. 10.00 மணிவைர பாரா�மற� ஒ�திைவ$க;ப�ட�. 


